
REGULAMIN NOCY NAUKOWCÓW POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ 2017  
 

§1 
 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 
 

1. Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) Nocy Naukowców Politechniki 
Śląskiej (zwanej dalej „Wydarzeniem”) kierowany jest do wszystkich 
Uczestników, którzy w trakcie trwania Wydarzenia będą przebywali na terenie 
Politechniki Śląskiej w Gliwicach, Zabrzu, Rybniku i Katowicach. Każda osoba 
uczestnicząca w Wydarzeniu jest zobowiązana do stosowania się do postanowień 
niniejszego Regulaminu.  

 
2. Wydarzenie odbędzie się w dniu 14 października 2017 r. w Gliwicach, Zabrzu, 

Katowicach i Rybniku na terenie kampusu Politechniki Śląskiej.  
 

3. Uczestnikiem Wydarzenia jest każda osoba przebywająca na terenie, na którym 
organizowane jest Wydarzenie, zwana dalej „Uczestnikiem”. 

 
4. Celem Regulaminu jest zapewnienie bezpieczeństwa Wydarzenia poprzez 

określenie zasad zachowania się osób obecnych na Wydarzeniu, a także 
korzystania ze znajdujących się na nim urządzeń. Uczestnik powinien się także 
stosować do poleceń wystawców w trakcie uczestniczenia w pokazie. 

 
5. Wejście na teren Wydarzenia oznacza akceptację postanowień niniejszego 

Regulaminu. 
 
 

§2 
 

PRAWA I OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW 
 

1. Wstęp na teren kampusu uczelni w czasie trwania Wydarzenia jest bezpłatny i 
przysługuje wszystkim osobom, z zastrzeżeniem ust. 7 niniejszego paragrafu. 

 
2. Osoby małoletnie uczestniczą w Wydarzeniu na wyłączną odpowiedzialność osób 

dorosłych, które sprawują nad nimi opiekę. 
 

3. Wszyscy Uczestnicy Wydarzenia są zobowiązani do zachowania się w sposób 
niezagrażający bezpieczeństwu innych osób, w szczególności do przestrzegania 
przepisów BHP oraz postanowień Regulaminu.  

 
4. Zabrania się wnoszenia na teren Wydarzenia i posiadania przez osoby w nim 

uczestniczące w szczególności: broni, amunicji lub innych niebezpiecznych 
przedmiotów, materiałów wybuchowych, wyrobów pirotechnicznych, 
materiałów pożarowo niebezpiecznych, napojów alkoholowych, środków 
odurzających, substancji psychotropowych, a także innych tego typu środków. 

 



5. Na terenie Wydarzenia zakazuje się prowadzenia bez zezwolenia organizatora 
jakiejkolwiek działalności handlowej, zarobkowej, promocyjnej, reklamowej lub 
agitacji politycznej. 

 
6. Na terenie Wydarzenia obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu. 

 
7. Na terenie Wydarzenia obowiązuje zakaz wstępu dla osób: 

- znajdujących się pod wpływem alkoholu, środków odurzających, 
psychotropowych lub innych podobnie działających,  
- zachowujących się agresywnie, prowokacyjnie albo w inny sposób 
stwarzających zagrożenie dla bezpieczeństwa lub porządku publicznego. 
 

8. Ponadto zakazuje się: 
- wchodzenia do pomieszczeń służbowych, 
- rzucania wszelkimi przedmiotami, 
- głoszenia i wywieszania haseł o treściach obscenicznych, wulgarnych i 
rasistowskich, nawoływania do waśni na tle międzynarodowym, religijnym i 
społecznym, itp. 
 

9. W przypadku zauważenia pożaru lub innego zagrożenia dla życia, zdrowia lub 
mienia, Uczestnicy i osoby obecne na terenie Wydarzenia powinny: 
- natychmiast poinformować prowadzącego pokaz, 
- unikać paniki, 
- opuścić w sposób spokojny teren Wydarzenia. 
 

10. Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia każdego Uczestnika Wydarzenia, 
który narusza zasady kultury osobistej i przeszkadza innym osobom w odbiorze 
Wydarzenia. Uczestnicy Wydarzenia są zobowiązani do przestrzegania zasad 
poszanowania mienia publicznego, poszanowania zieleni oraz nie zaśmiecania 
terenu. 

 
11. W przypadku zaistnienia spraw spornych, nieuregulowanych niniejszym 

regulaminem, decyzje podejmuje organizator lub prowadzący dany pokaz. 
 

12. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione lub 
skradzione podczas trwania Wydarzenia oraz za wypadki wynikłe ze złego stanu 
zdrowia lub z winy uczestników Wydarzenia. 

 
 
 

§3 
 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
 

1. Organizator zastrzega sobie prawo ustalenia i zmian w przebiegu Wydarzenia 
oraz prawo do ustalenia i zmiany programu Wydarzenia pod względem 
merytorycznym i czasowym, w tym także natychmiastowego zakończenia 
Wydarzenia, w przypadku wystąpienia okoliczności siły wyższej. 
 



2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki działania siły wyższej. Za siłę 
wyższą uznaje się zdarzenie będące poza kontrolą organizatora, które powoduje, 
ze wykonanie zobowiązań jest niemożliwe lub może być uznane za niemożliwe ze 
względu na występujące okoliczności. Siłę wyższą stanowią w szczególności: 
warunki atmosferyczne, awarie lub zakłócenia pracy urządzeń dostarczających 
energię elektryczną.  

 
3. W trakcie Wydarzenia będzie powstawała jej fotograficzna dokumentacja. 

Wizerunek osób biorących udział w wydarzeniu może zostać zarejestrowany 
przez fotografów i użyty przy publikowaniu zdjęć z wydarzenia. Poprzez 
uczestnictwo wyrażacie Państwo zgodę na jego nieodpłatne wykorzystanie w 
materiałach promocyjnych Wydarzenia. 

 
4. Niniejszy regulamin będzie udostępniony na wszystkich stanowiskach pokazów 

podczas Wydarzenia oraz na stronie internetowe: www.nocnaukowcow.com.pl  
 

 

http://www.nocnaukowcow.com.pl/

